ئهم ژمارهیهی
(نهوژین) تایبهته
ب ه روماڵیكۆرۆنا

ژمارە ( )40نیسانی 2020
مانگنامەیەکی تایبەتە بە پرسەکانی ژنان ،رادیۆی دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی  NEDئهمریكی لەگەرمیان دەریدەکات

پیاوانــی گهرمیــان چــۆن كهرهنتینهیــان
»»3
بردهسهر؟

كچان له كهرهنتینهش دا بهردهوامبون ل ه
»»5
كاركردن

ژنانــى پزیشــك و كارمهندى تهندروســتى
»»6
بهڕوى كۆرۆنادا دهوهستنهوه

ه ژنان ههڵكشاوه
ه كهرهنتینهدا توندوتیژی دژ ب 
ل
◘ نهوژین
بهپێی بهدواداچونهكانى (نهوژین) و
به پشت بهستن به داتا فهرمیهكان،
رێژهى حاڵهتهكانى توندوتیژی دژ ب ه
ژنان لهماوهى كهرهنتینهى ماڵهوهدا ل ه
سنورى گهرمیان ،زیادیكردوه.
لــ ه بهدواداچونێكــى (نهوژیــن) دا كــ ه
لــه الپــهڕه ( )2دا باڵوكراوهتــهوه،
ئهوهخراوهتــهڕو توندوتیــژی لهســهر
بنهمــاى رهگــهز و بهتایبــهت بهرامبهر
بــ ه ژنان ،لهمــاوهى كهرهنتینهدا زیادی
كردوه.
لهوبــارهوه رائیــد (فریــاد هیدایــەت)،
بەڕێوبەرایەتــی
وتەبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانی
گەرمیان ،بۆ (نهوژین) وتى :ئامارەکانی
توندوتیژی بەگوێرەی مانگی شوبات ك ه
پێــش کەرەنتینەیــه ،کەمتــرە ،چونك ه
پێشــتر ئەگەر لە مانگێکــدا  50پەڕاوی
لێکۆڵینەوە هەبوایە ،ئێستا  30پەڕاومان
هەیــە ،واتە كهیســهكان بە رێژەی %40
کەمیان کردوە.
ئــهم كهمبونهوهیــ ه لهكاتێكدایــ ه كــ ه
مانگــى ئادار ب ه كاریگــهری رێكارهكانى
خۆپاراســتن لــ ه كۆرۆنــا بــ ه گشــتى
پشــوى فهرمیی بــوه و هاواڵتیانیش ل ه
ماڵهكانیــان دا ماونهتــهوه ،ههربۆی ه ب ه
رای ئهو وتهبێژه ئهم ه دهرخهرى ئهوهی ه
كه توندوتیژیهكان زیادیان كردوه.
«لەچــاو ئــەو بەرنامــەی خۆپارێــزی
و کەرەنتینــە و دەرنەچونــهی خەڵــک
لەماڵهوه ،هێشــتا ئــەم رێژەیە زۆرە».
وتهبێــژی وتەبێــژی بەڕێوبەرایەتــی
بهرهنگاربونــهوهى توندوتیــژی خێزانی
گەرمیان وای وت.
هــاوكات چاالكوانێكــى ژنــان ئامــاژه
بــهوهدهكات زۆربــهى حاڵهتهكانــى

تابلۆی شێوهكار :ئهڤین عومهر
توندوتیــژی لــهم ماوهیــهدا ،هــی ئهو
خێزانان ه بون ك ه پێشــتریش كێشــهیان
ههبــوه ،بۆیــ ه لهمــاوهى مانهوهیان دا
لهماڵــهوه دوبــاره كێشــهكان ســهریان

ههڵداوهتهوه.
الیخۆشــیهوه شــارهزایهكى كۆمهاڵیهتى
زیادبونــى حاڵهتهكانــى توندوتیــژی
گرێدهداتهوه به دۆخی ئابورییهوه.

لەتیف حســێن ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
بۆ (نهوژین) وتى :بەهۆی کەرەنتینەوە
ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک بێــکار بون و
کارەکانیان لەدەســتداوە ،ئەمە بۆخۆی

هۆکارێکە بۆ فشاری دەرونی ،بەتایبەت
پیــاوان کــە زۆر جــار ئەمــە بەتوڕەیی
دەربڕیــن لــە بەرامبــەر خێزانەکانیــان
پیشان دهدهن.

پۆلیــس :لــ ه لێكۆڵینــهوهی دۆســیهى گیــان
لهدهستدانى ژنهكهى ساڵح ئاغا بهردهوامین

دهمامك دروســت دهكــهن و بێبهرامبهر
»»7
دهیبهخشن

ل ه گوندی ساڵح ئاغای سهر ب ه ناحیهى بــ ه پێویســتمان زانیی بــۆ ئهنجامدانى
◘ نهوژین
توێــكارى دیكــ ه و بهدواداچونى زیاتر،
قۆرهتو له گهرمیان باڵوكرایهوه.
بهپێی راگهیهنراوى پۆلیســی گهرمیان ،تهرمهكــهى بنێریــن بــۆ پهیمانــگاى
پۆلیسی گهرمیان رایدهگهیهنێت
ئهو ژن ه لهدایكبوى ســاڵی 1986ـــ ه و دادوهرى سلێمانى.
بهردهوامن ل ه لێكۆڵینهوه ل ه روداوى
گیان لهدهستدانى ژنێك ب ه فیشهك ل ه هاوســهری ههی ه و خاوهنى ( )3مناڵه ،رونیشیكردهوه تائێستا یهكال نهبوهتهوه
گوندی (ساڵح ئاغا)ى سهر به ناحیهى بــ ه وتــهى هاوســهرهكهى ،روداوهكــ ه كــ ه ئایا روداوهكــ ه خۆكوژی بــوه یان
خۆكــوژی بــوه و بــ ه فیشــهك خــۆی كوشــتن ،ههربۆی ه چــاوهڕێ دهكهن ل ه
قۆرهتو و تائێستا یهكال نهبوهتهوه
رێگــهى پزیشــكی دادوهرییهوه بهڵگهى
كوشتوه.
بۆیان.
لــهو بــارهوه مقهدهم (عهلــی جهمال) ،پێویستیان لهوبارهیهوه بهدهست بگات.
رۆژى ( )2020/4/6و لهكاتێكــدا وتهبێــژی پۆلیســی گهرمیــان ،بــ ه هاوكات هاوســهرى ژنهك ه بــ ه فهرمانى
هاواڵتیــان لــ ه كهرهنتینــهى ماڵــهوهدا رادیــۆی دهنگى وت :پــاش ئهنجامدانى دادوهر لــهو دۆســیهیهدا راگیــراوه و
بــون ،ههواڵی گیان لهدهســتدانى ژنێك توێكارى پزیشــكیی بۆ ژنهك ه ل ه كهالر ،لێكۆڵینهوهكردنیش بهردهوامه.
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كۆمهڵ

لهماوهى كهرهنتینهدا توندوتیژیه رەگەزییەکان ههڵكشاون
◘ نهوژین ،پەرژین کامەران
ئهو رێكارانهى ك ه بۆ روبهڕوبونهوهى
كۆرۆنا گیراونهتهبهر بهتایبهتى
كهرهنتینهى ماڵهوه ،لهههندێك باردا
توندوتیژی بهرامبهر ب ه ژنانى زیاتر
كردوه ،بهوهۆیهشهوه كه هاتوچۆ
قهدهغهكراوه ،ئامارێكى دروست
لهوبارهوه لهبهردهستدا نیه.
توندوتیــژی خێزانــی لــە هەمــو کات
و ســاتەکاندا بونــى هەیــە ،لەگــەڵ
باڵوبونەوەی پەتــای کرۆنا و دەرکردنی
بڕیاری کەرەنتینە و بە ماڵ نشینکردنی
پیاوان ،توندوتیژییە خێزانییەکان زیاتر
هەست پێدەکرێت.
ئهو ژنانهى توندوتیژیان بهرامبهركراوه،
بــاس لهوهدهكــهن ك ه هاوســهرهكانیان
خراپتــر لــ ه جــاران مامهڵهیــان لهگهڵ
كردون.
سارا ٤٥ ،ساڵ ،ناوی خوازراوی ژنێکە،
بەگریانــەوە بــۆ (نەوژیــن) دوا و وتى:
«مێردەکــەم ئیهانــەم دەکات و خراپە
لەگەڵمــا ،لەو کاتەوەی کەرەنتینە هەیە
قســەی ناخۆشم پێ دەڵێت ،هەڕەشەی
جیابونــەوەم لێــدەکات ،حاڵــم زۆر
زۆرخراپە بەدەستیەوە».
ژنانــى دیكــ ه بــاس لهوهدهكــهن
بــهردهوام مانــهوهى پیــاوان لەماڵ دا،
هــۆکاری ســهرهەڵدانەوەی توندوتیژییە
خێزانیەکانه.
بەناز 38 ،ساڵ ،ناوى خوازراوى ژنێكى
دیكهیه ،وتى« :ئــەم کەرەنتینەیە بوە
هــۆی ئــەوەی کێشــە خێزانییەکانمان
ســەرهەڵبداتەوە ،بەردەوام شــەڕمانە،
هەمو ماڵەکەم لێبوە بە کۆرۆنا ،دەست
بــۆ هەرشــتێک ئەبــەم ئەڵێت پیســە،
ژیانــم زۆر ســەخت بوه بەدەســتیەوە،
هەندێکجار بیر لەخۆکوشــتن ئەکەمەوە
بەهۆی ئەو ئــازار و خەفەتەی ئەیچێژم
بەدەســتیەوە ،بــەاڵم لەبــەر مناڵەکانم
ناچار دانم بەخۆمدا گرتوە».
چاالكوانێــك بــاس لــهوهدهكات،
حاڵهتهكانــى توندوتیــژی ســهردهمى
كۆرۆنا ،زیاتر لهناو ئهو خێزانانهدا ههی ه
كه پێشتر كێشهیان ههبوه.

زۆربهی
توندوتیژیهكان لهو
خێزانانهدا بو ك ه
پێشتر كێشهیان
ههبو
لەیالعەبدوڵــا ،بەرپــرس لــە یەکێتــی
ژنــان ،بــۆ (نەوژین) دەڵێــت :زۆربەی
ئــەو ژنانەی پەیوەندیمان پێوە دەکەن،
ئــەو خێزانانــەن کە پێشــتر ناخۆشــی
و توندوتیــژی تیایانــدا هەبــوە ،بــە
لەماڵەوەبونــی پیــاوان كێشــهكانیان
ســهرى هەڵداوەتە ،چونك ه بەهۆی ئەو
کاتە زۆرەی لەماڵــەوەن بەریەککەوتنی
زیاتر رودەدات.
ئهو چاالكوان ه تێبینی ئهوهشى خستهڕو
ك ه بهشــێكى بهرچاوى ئــهو خێزانانهى
كێش ه و توندوتیژیان ههبوه لهم ماوهی ه
و پهیوهندیان پێیانــهوه كردوه ،ئهوان ه
بون ك ه باری مادیان خراپ بوه.
یاساناسێک باس لەوەدەکات کاریگەرییە
خراپەکانی ئەم بارودۆخە ،دوای کۆتایی
هاتنی كهرهنتینهی ماڵهوه و كردنهوهى
دهزگا فهرمیهكان ،زیاتر دەردەکەوێت.
شــۆخان حەمەڕەشــید ،راوێــژکاری
یاســایی ،وتى :لــەدوای تەواوبونی ئەم
بارودۆخە ،بۆمان دەردەکەوێت کە کێشە
خێزانییــەکان چەنــد زۆرە و حاڵەتــی
جیابونەوە رو لە زیادبون دەبێت.
ئهگهرچی ههمو ئهوانهى دواندمان جهخت
ل ه زیادبون یان بهردهوامى حاڵهتهكانى
توندوتیــژی دژ بــ ه ژنــان دهكهنــهوه،
بــهاڵم بهپێی ئاماره فهرمیهكان ،رێژهى
توندوتیــژی تۆماركــراو كهمتره ،ك ه ب ه
رای بهرپرســێك ،خــودى ئــهم ئاماره
بهڵگهیه لهسهر زۆری توندوتیژیهكان.
رائیــد :فریــاد هیدایــەت ،وتەبێــژی
بهرهنگاربونــهوهى
بەڕێوبەرایەتــی

توندوتیــژی خێزانــی گەرمیــان ،بــۆ
(نهوژین) وتــى :ئامارەکانی توندوتیژی
بەگوێــرەی مانگــی شــوبات كــ ه پێش
کەرەنتینەیــه ،کەمترە ،چونك ه پێشــتر
ئەگــەر لــە مانگێکــدا  50پــەڕاوی
لێکۆڵینــەوە هەبوایــە ،ئێســتا 30
پەڕاومــان هەیــە ،واتە كهیســهكان بە
رێژەی  %40کەمیان کردوە.
لهگهڵ ئهمهشــدا ئهو وتهبێــژه پێیوای ه
هێشــتا رێژهكــ ه بــهرزه «لەچــاو ئەو
بەرنامــەی خۆپارێــزی و کەرەنتینــە و
دەرنەچونهی خەڵک لەماڵهوه ،هێشــتا
ئەم رێژەیە زۆرە».
بهڕێوبهرایهتى ناوبراو ،بههۆی راگیرانى
دهوامى فهرمیهوه ،تهنها ئهو كهیســان ه
وهردهگرێــت ك ه ب ه «گهرم» ناســراون
و دۆســیهى مهترســیدارن ،ئهمــهش
وایكــردوه زۆرجار لهرێگــهى هێڵهكانى

پهیوهندیهوه كهیســی ژنانى توندوتیژی
بهرامبهركراو وهربگیرێت.
ڤیــان ســابر ،رێكخــهرى كارهكانــى
رێكخــراوى خهڵــك بــۆ گهشــهپێدان
لهگهرمیــان ،بــۆ (نهوژیــن) وتــى:
رێكخراوهكهمان هێڵی گهرمی پهیوهندی
لــ ه ناوچــ ه جیــاوازهكان تهرخانكردوه
بــۆ پاڵپشــتی دهرونــى و یاســایی و
كۆمهاڵیهتى ژنان ،لهو ماوهیهشدا چهند
ژنێك كــ ه توندوتیژیــان بهرامبهركراوه
پهیوهندیان پێوهكردوین.
شــارهزایانى بــواره كۆمهڵگهییــهكان،
بــاس لهوهدهكهن رهوشــى كهرهنتین ه و
بهتایبهتى لێكهوت ه ئابورییهكانى ،رۆڵی
ههیــ ه ل ه زیادبونــى حاڵهتى توندوتیژی
رهگهزی.
لەتیف حســێن ،توێژەری کۆمەاڵیەتی،
بۆ (نهوژین) وتى :بەهۆی کەرەنتینەوە

ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک بێــکار بــون،
ئەمــە بۆخــۆی هۆکارێکــە بۆ فشــاری
دەرونی ،بەتایبــەت پیاوان کە زۆر جار
ئەمــە بەتوڕەیــی دەربڕین لــە بەرامبەر
خێزانەکانیان پیشان دهدهن.
وتیشی :هۆکارێکی دیك ه ترس لە خودی
ئــەم نەخۆشــییەی ه کە ئێســتا بەرۆکی
هەموانــی گرتــوە ،وایکــردوە ئارامــی
دەرون تێکبــدات و پەنــا بــۆ توڕەیــی
دەبرێــت ،ئەم توڕەییەش بەســەر ژن و
مناڵ دا دەشکێتەوە.
ئهو توێژهره جهختیش دهكاتهوه لهوهى
پێویســت ه خێزانــهكان دان بهخۆیانــدا
بگــرن ،وتــى« :دهبێــت زمانێکــی تر
بدۆزنــەوە و گفتوگۆی پێبکــەن لەبری
توندوتیژی ،ئەمــە ئەو رێگایهی ه کە ژن
و پیاو دەتوانن لەم بارودۆخەدا ســودی
لێ ببینن».

ه كۆرۆنا پاراست؟
ژنانى گهرمیان چۆن خۆیان ل 

◘ نهوژین ،زریان محهمهد

ل ه جاران گرنگییان بهم الیهنه داوه.

له بهدواداچومێكى (نهوژین) دا،
ژنانى گهرمیان ئاماژه بهو رێكاران ه
دهدهن كه بۆ خۆپارێزیی ل ه ڤایرۆسی
كۆرۆنا گرتویانهتهبهر ،بهتایبهتى ل ه
ماڵهكانیان دا ،باس لهوهدهكهن زیاتر

لەگەڵ ســەرهەڵدانی ڤایرۆســی کۆرۆنا
و زیادبونــى مەترســیهكانى ،بــۆ
روبەڕوبونــەوەی ،یەکێــک لــە كاراترین
ریگاچارەکان ،خۆپارێزیی و پابەندبون
بو بە رێنمایە تەندروستیەکان.

ژنــان بهوپێیــهى زۆرینــهى كاروبــاری
ماڵهوه رادهپهڕێنــن ،باس لهو رێكاران ه
دهكهن كه لهم روهوه گرتویانهته بهر.
شــادی حەیدەر ٢١ ،ســاڵ ،دانیشتوی
شــاری کــەالر و ژنــى ماڵەوەیــە ،لــە
بــارەی رێــکارە خۆپارێزییــەکان بــۆ
روبەڕوبونــەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،بــۆ

(نەوژین) دەڵێت« :لەگەڵ سەرهەڵدانی
مەترســی باڵوبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا
لــە گەرمیان خۆمانمــان کەرەنتینە کرد
و بۆ شــتێکی پێویستی نەبوایە لە ماڵ
نەدەرۆشتمە دەرەوە».
باســی لەوەشــکرد :بــە بەردەوامــی
دەستشــتن و پاکڕاگرتنــی مــاڵ و
بەکارهێنانــی مــادە پاککــەرەوەکان
(معقم) ئهنجام دهدهم.
ژنــان ئامــاژه بۆ ئــهوه دهكــهن ،جگ ه
لــ ه كارى پاكڕأگرتنــى خــود و ماڵهوه،
ئهركێكى تریان ئاگاداربونى مناڵهكانیان
بــوه لــهوهى بــ ه باشــیی پاكوخاوێنى
خۆیان رابگرن.
میدیا فەرحان ٣٨ ،ســاڵ ،دانیشــتوی
شــاری کــەالر و ژنى ماڵــەوە ،ئاماژهى
بهوهكــرد« :یەکێــک لــەو رێنمایانــەی
کــە جێبەجێــم کــردوە ئەوەیــە کە بە
بەردەوامــی دەســتەکانمان دەشــۆین و
مناڵەکانیشــم فێرکــردوە کە پێویســتە
دەســتیان بشــۆن ،هەروەها ماڵیش بە
بەردەوامــی تەعقیــم دەکــەم بــە مادە
پاککەرەوەکانی وەک دیتۆڵ».
هێمــای بــۆ ئــەوەش کــرد :لــە کاتــی
چونــە دەرەوەمان دەمامــک بۆ خۆم و
مناڵەکانیشــم بەکاردەهێنم و تێکەڵ بە
قەرەباڵغــی نابین و ب ه تهواوى پابەندی
رێنماییەکانین.
یەکێــک لــە رێنمایــە خۆپارێزیــەکان
بــۆ روبەڕوبونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا
ئەوەیە کە ســەردان کردن و پەیوەندیە

بەریەککەوتن و
دەست لە ملکردنم
نەهێشتوە

کۆمەاڵیەتیــەکان کــەم بکرێتــەوە و
بەریەککەوتن رونەدات ،لێرەدا پرســیار
ئەوەیــە :ژنــان تاچەنــد پابەندبــون
بــە رێنماییــەکان و ســەردان کــردن و
بەریەککەوتنیان کەم کردوەتەوە؟
حەپســە محەمەد ٥٠ ،ساڵ ،دانیشتوی
شاری کەالر و ژنى ماڵەوە ،وهاڵمى ئهم
پرسیاره دهداتهوه و دهڵێت :بۆ ئەوەی
زیاتر خــۆم بپارێزم پابەنــدی رێنماییە
تەندروســتیەکان بوم و خۆم کەرەنتینە
کرد لە ماڵەوە و سەردانی هیچ کەسێکم
نەکردوە.
ئامــاژەی بەوەشــکرد :بەریەککەوتن و
ماچكردن و دەســت لە ملکردنم هەموی
نەهێشــتوە ،لەگــەڵ ئــەوەش دەمامک
بەکاردەهێنم.

3

بهدواداچون

ژمارە ( )40نیسانی 2020

ه دهگێڕنهوه
ه كهرهنتینهى ماڵهو 
پیاوان سهربوردهى خۆیان ل 
بهھۆی
قەدەغەکردنی
ھاتوچۆوه ،پەنام بۆ
گوند بردوە

◘ نهوژین ،شۆخان حەمەساڵح
رهنگه بژاردهى ئهوهى بهردهوام
لهماڵهوه بێت و بۆی نهبێت بچێت ه
دهرهوه و سهركار ،بهالی (شههاب)
هوه بژاردهیهكى دور و بیرلێنهكراوه
بوبێت ،ههتا ئهوهى ب ه كاریگهریی
رێكارهكانى كۆرۆناوه ئهو واقیع ه
بهدییهات و سهرو مانگێك ئهو ژیانهى
ئهزمون كرد.
مانــهوهى پیــاوان لــ ه ماڵــدا ،یهكێــك
بــون ل ه دیارترین ئــهو بابهتانهى ك ه ل ه
كاتى كهرهنتینــهى ماڵهوهدا ببوه جێی
باســوخواس ،ههندێــك بــ ه بێزاریهكى
زۆرهوه باســی لێوهدهكــهن ،ههندێكــى

تریشــیان بــ ه ئهزمونێكــى جیــاواز و
بهسودى دهزانن.
ھێمــن کەریم ،نوســەر ،رایوایە پیاوانی
ئێمــە دەرەكین ،بهو مانایهى هەمیشــە
ماڵیــان بۆحەوانــەوە بینیــوە «پیــاو
لەماڵدا نەیتوانیوە تێبگات كە مناڵەكەی
چی دەكات و چی دەوێت».
دهشــڵێت :پیاومــان هەیە وەك شــكۆ
بە ســنگ دەرپەڕاندنەوە باســی ئەوەی
كــردوە كــە «كەی بیەوێــت دێتەدەر و
كەی بیەوێـت دەڕواتەوە».
ئــهم دۆخــ ه وایكــردوه پیــاوان نهزانن
كاتهكانــى خۆیــان لهكاتــى مانهوهیان
لهماڵــهوه بــ ه دروســتى بــهكار بێنن و
ههندێكجار كارێلێكیان ئهنجامداوه تهنها
بۆ خۆسهرقاڵكردن.

شــەھاب ســەعید ،بــاس لــهوهدهكات
لهماوهى مانهوهى دا ل ه ماڵهوه بهزۆری
خۆی ب ه فەیســبوک و سۆشیال میدیاوه
ســهرقاڵ كردوه ،لەگەڵ ھەندێك كار ك ه
خۆی ب ه «وردە ئیش» ناوى بردن.
بــهاڵم رهنگــ ه كێشــهكه هــهر مانــهوه
لهماڵــهوه نهبێت ،ب ه قهدهر ئهوهى ئهم
مانهوهی ه لێكهوتهى تری ههبوه لهســهر
پیــاوان بهتایبهتى ل ه روى ئابورییهوه و
وایكــردوه كاریگهریی لهســهریان زیاتر
بێت.
ھۆشــمەند عەلــی ،بــاس لــهوه دهكات
جێگیــر نەبونی باری دارایی كهســهكان
بهتایبهت ئهوانهى بێكار بوبون ،كێشهى
بۆ زۆرێك ل ه ماڵهكان خوڵقاندوه.
بەشێک ل ه پیاوان ،لهماوهى مانهوهیاندا

ل ه ك هرهنتین هوه
تێدەگەیت ژن
حەوت پەراسوی
لەپیاو زیاترە

گهڕاونهتــهوه بۆ گوندهكانیــان و لهوێ ئیسراحەتێکمان وەرگرت».
ههندێــك ل ه پیــاوان بــاس لهوهدهكهن
«كهرهنتینهیان» گوزهراندوه.
محهمــەد حامیــد ،وتــى« :بــهھۆی مانهوهیــان لهماڵــهوه هاوكاریان بوه بۆ
قەدەغەکردنــی ھاتوچــۆوه ،پەنــام بۆ ئــهوهى ئــهو كارانــهى ك ه پێی ئاشــنا
گونــد بــردوە ،چەند رۆژێــک لەوێ بوم نهبــون یــان لێــی دابڕاون ،دهســت ب ه
ئهنجامدانى بكهنهوه.
و هاتمەوە».
ئهگــهر كهســانێك ههبن جــاڕس بوبن (شــههاب) باس لهوهدهكات ك ه زۆرجار
ل ه مانــهوه ل ه ماڵهوهدا ،ئهوا كهســانى چێشتى دروســتكردوه ،ئهمهش پێشتر
دیكــ ه ههن كــ ه ب ه هۆكارێــك بۆ لێكتر پێــی رانههاتــوه( .هێمن)یــش بــاس
لهوهدهكات دهرفهت بوه بۆ خوێندنهوه،
نزیكبونهوهى خێزانهكانى دهزانن.
ھێمن کەریم ،دهڵێــت :ئەم ماوەیەى ل ه (هۆشــهنگ)یش بهكاتێكــى گونجــاوى
ماڵهوەبون سودێكی زۆر دەبەخشێت بۆ زانیوه بۆ ئهنجامدانى ههندێك كاروباری
تیگەیشتن لەبونیەتی ژیان و تێگەیشتن ناوماڵ و رێكخستنهوهیان.
لهگــهڵ ئهوهشــدا بهگشــتى بۆچونــى
لەخودی ژن.
پێیشــیوای ه پیــاو لهو رێگهیهوه ئاشــنا پیاوان لهســهر ئهوهن ك ه ئهم مانهوهی ه
دهبێت بهو رۆڵ ه زۆرهى ك ه ژنان ل ه ماڵ لهماڵ گۆڕانكاری تێدا دروســتكردون و
و خێزانهكانیــدا دهیگێــڕن «تێدەگەیت وایلێكردون ب ه بۆچون و قهناعهتهكانیان
لەوهى بەڵی ژن حەوت پەراسوی لەپیاو دا بچنهوه.
هێمــن كهریــم ،لهوبــارهوه دهڵێــت:
زیاترە».
ئامانــج محهمــهد ،هــاوڕای (هێمن)ه و «ئــەوەی لەمنــدا گــۆراوە شــتێكە
پێیوایــ ه ئــهم ماوهی ه پشــویهكی باش كەنامەوێــت وەك جــاران بژیــم و ئیدی
بوه .وتى« :ماڵ زۆرخۆشە ،ھەم لەڕوی سروشــتیم و هیچ شــتێك ناتوانێت زۆر
دەرونیەوە ھەمیش لەڕوی جەستەییەوە الم گرنگ پیشانبدرێت».

كۆرۆنا ترس و تۆقینی لهناو ژنان زیاتر كردوه
◘ نهوژین ،هاوژین مههدی
«هەمو شتێک لەبەرچاوم بوە بە
کۆرۆنا ،لەو کاتەی کۆرۆنا باڵوبۆتەوە
تهنانهت دەستم ناچێتە خوێندنیش».
(سارا)ى تهمهن ( )19ساڵ ،ب ه
نیگهرانیهوه وای دهوت.
ئــهو دۆخــهى ئهم كچ ه فێرخــوازه تێی
كهوتــوه ،روبــهڕوى زۆرێــك لــ ه ژنــان
بوهتهوه بهشێوهى جیاواز .ب ه رادهیهك
ژنــان بــاس لهوهدهكــهن كه مهترســی
توشــبون ب ه ڤایرۆســی كۆرۆنا ،ترس و
تۆقین و دڵهڕاوكێكانیانی زیاتر كردوه.
ژنــان بــاس لهوهدهكــهن ،لهپــاش
ســهرههڵدانى ئهم پهتایهوه ،زۆر شــت
تیایاندا گۆڕاوه.
شــاناز رەحیم ،ژنی ماڵەوەی ه و خاوەنی
دو مناڵــە .بــۆ (نەوژیــن) بــاس لــە
بەســەربردنی کاتــی کەرەنتینە دەکات
«هیــچ وەکو پێشــوتر نیــم ،زۆر زیاتر
عەمەلــی بــوم و هەمــو شــتێک پاكــژ
(تعقیم) دهكــهم ،تەنانەت ئەو خواردن
و میوانەش کە دهیانكڕم كیسهكانیشیان
تهعقیم دهكهم».
ئهو باس لهوهشدهكات ك ه ههمو شتێك
ل ه پێش چاوى بوهتــ ه كۆرۆنا ،ئهمهش
بهتایبهتــى لــ ه رۆژه ســهرهتاییهكانى
كهرهنتینهدا لهالی زیاتر بوه.
ئــهم دۆخهى ك ه (شــاناز) تێیكهوتوه،
ب ه رای پســپۆڕێكى دهرونى ،حاڵهتێكى
ئاساییه.
د.پــگاە عهلــی مــەردان ،مامۆســتا
لەبەشــی دەروناســی زانکۆی گەرمیان،
بۆ (نەوژین) دەڵێت« :حاڵەتی ئێســتا
ك ه مهترســی باڵوبونهوهى كۆرۆنا ههی ه
و رێــكارى زۆریش گیراوهتهبهر ،ترس و

دڵەڕاوکــێ و تێکچونی خــەو و خواردن
تاڕادەیەک ئاساییە ،بهاڵم ل ه سنورێكى
دیارییكراو».
ئهو پسپۆڕهى دهرونناسی باس لهوهش
دهكات ئەگــەر ترســەکە زۆربێــت و

كهسهك ه بەردەوام بیر لە مردن بکاتەوە
و نیشانە جەستەییەکانی لێدەربکەویت،
ئــەوا پێویســتە ســەردانی پزیشــكی
دهرونى بكات.
ئــهم دۆخــ ه دهرونیــه ،تایبــهت نی ه ب ه

تهمهنێكــى دیاریكراو ،بهڵكــو ژنانى ل ه
ههمو ئاست و تهمهنێكدا گرتوهتهوه.
ســارا رەمەزان ،خوێنــدکاری پەیمانگا،
بــاس لــهوه دهكات كــ ه بههــۆی
مهترسیهكانى پهتاى كۆرۆناوه ،تهنانهت

دهستیشی ناچێته خوێندن.
وتــى« :لــەدوای باڵوبونــەوەی کۆرۆنا
دەســتم ناچێتــە خوێنــدن ،لــەدوای
باڵوبونەوەی توشبونی نوێش ئەم ترسەم
زیاد دەکات ،هەمیشە بیرلەوەدەکەمەوە
خوێندنی ئهمساڵم بهگوێ دهگات؟».
لهبهرامبــهردا توێژهرێكــى دهرونــى،
جهخــت لــهو كاریگهرییانــ ه دهكاتــهوه
ك ه ئهم پهتایه بهســهر كــۆی كۆمهڵگا
و بهتایبهتیــش بهســهر فێرخوازانهوه
ههیبوه.
محهمــهد نهجیــب ،بۆ (نهوژیــن) وتى:
«بیگومان ترس لهم ڤایرۆس ه كاریگهری
زۆری لهســهر دهرونــی فێرخــوازان
هەبوە ،بهاڵم پێویســتە دوربکەونەوە لە
هەواڵــەکان و پالنێکــی رۆژانە دابنێن و
کاتەکانی خــەو و خواردن و خوێندن و
کاتبەســەربردن دیاری بکەن ،هەروەها
دایکان و باوکانیش پێویســتە کەشێکی
ئارام و دور لەم باســانە بۆ مناڵەکانیان
دابین بکەن».
(ســارا) زیاتــر لــەوە دەترســێت کــە
کەسانی نزیک و خزم و ئازیزانی بههۆی
ڤایرۆســی کۆرۆنــاوه لەدەســت بــدات.
هەروەک (شــاناز)یش لەوە دەترســێت
کە مناڵەکانی بەرگریان الوازە و نەوەک
نهخۆشیهك ه بگرن بەرگهی نەگرن.
لهبهرامبهردا (د .پــگاه عهلی) ،ئاماژه
بــهوهدهكات كــ ه پێویســت ه ژنــان دان
بهخۆیانــدا بگــرن و لێنهگهڕێــن تــرس
بهسهریاندا زاڵ بێت.
لــهوروهوه رێنمایی ب ه ژنــان دهدات ك ه
ب ه زۆریی بهدواداچون بۆ ههمو ههواڵ و
زانیارییهكان نهكهن بهشــێوهیهك ترس
و تۆقینیــان تێــدا بچێنێــت ،وهكخــۆی
وتى« :پێویست ناكات هەمیشە چاویان
لەسەر كهناڵهكان بێت».
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راپۆرت

سهرباری قهدهغهى هاتوچۆ هاوكاری خێزان ه كهمدرامهتهكانیان دهكرد

ه خێرخوازیهكان دا ژنان دهستپێشخهربون»
ه ههڵمهت 
«ل 

◘ نهوژین ،پەرژین کامەران
كهرهنتینهى ماڵهوه و ئهو بارودۆخ ه
دهرونیهى بهوهۆیهوه هات ه ئاراوه،
ژنانى دانهبڕی ل ه هاوكاریكردنى ئهو
خێزانانهى پێویستیان ب ه كۆمهك و
هاوكارییه ،بهڵكو بهشێكى بهرچاویان
لهرێگهى پرۆژه و كار و ههڵمهتى
جیاوازهوه ،رۆڵی بهرچاویان گێڕا ل ه
هاوكاریكردنى خێزان ه كهمدرامهتهكان.
بهكاریگــهری ئــهو دۆخــهى بههــۆی
كۆرۆنــاوه هاتــ ه ئــاراوه ،زۆر خێزان ل ه
ســهرچاوهى بژێویــی و دارایــی بێبهش
بون ،ئهمهش هانى ژمارهیهك چاالكوان
و خێرخــوازی دا ،ههڵمهتــى جیــاواز
ئهنجام بدهن.
لهنێــو ئــهو چاالكوانانهدا ،ژنــان رۆڵی
دیــار و بهرچاویان ههبــوه ،ئهوان باس
لهوهدهكــهن ســهرباری ئاســتهنگهكان،
بــهاڵم دڵخۆشــن بــهوهى توانیویانــ ه
هــاوكاری پێویســت بــ ه كهمدرامهتــان
بگهیهنن.
هێشــو فەتــاح ،یەکێکــە لــەو ژنانــەی
سەرپەرشــتی گروپێکــی خێرخــوازی  
دەکات ،لــە رێگــەی خــۆی و ژنــە
هاوکارەکانیەوە ،دەســتی کردوە بەکارە
خێرخوازییەکانی.
بــۆ (نەوژیــن) دوا و وتــی« :بەهــۆی
گروپێکــی تایبــەت بــە ژنان لــە تۆڕی
کۆمەاڵیەتی فهیسبوكهوه ،پەیوەندییەکی
بەردەوامــم لەگەڵ خانمان هەیە ،ماوەی
چوارســاڵە ئەم کارە دەکەم ،هەمیشــە
خانمان پشتگیرییان کردوم».
ئامــاژه بــهوهش دهكات هەرچەنــدە
زۆرینــەی ئهو ژنانــهى كۆمهكى دهكهن
خاوەنــی گیرفانــی خۆیان نیــن ،بهاڵم
لەوبەشە پارهیهى ك ه پێیان دەدرێت بۆ

پێداویســتیەکانی خۆیان ،گرتویانەتەوە
و هــاوکاری ئهویــان كــردوه بــۆ كاره
خێرخوازیهكانى.
ئهگهرچــی هاتوچــۆ و دهرچــون لــهم
ماوهیــهى كهرهنتینــهدا قهدهغــ ه و
ســنوردار بو ،بهاڵم ئهوهى ئاسانكاریی
بــۆ ژنانــى چاالكــوان كــردوه ،تــۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانــه ،كــ ه لــهو رێگهیهوه
توانیویان ه ههڵمهتهكانیان ههڵبسوڕێنن.
پ .ا ،یەکێکــی تــرە لــەو ژنانەی کاری
خێرخــوازی دەکات .دەڵێــت« :ئــەو
پۆســتانەی لــە رێگــەی سۆســیال
میدیــاوە دەکرێــت ،کاریگــەری هەبوە
لەســەر بەخشــینی ژنــان و گەیاندنــی
هاوکارییەکانیان بە ئێمە».

ئهنجامــدهر و ههڵســوڕێنهرانى
ههڵمهتهكانــى كۆمهككردنــى كهســانى
كهمدرامــهت ،رێژەی بەشــداری ژنان بە
گرنگ دەزانن.
«ئــەو ژنانــەی ئەبەخشــن ژمارەیــان
ئێجگار زۆرە ،سەرچاوەی هاوکارییەکانی
ئێمەش پشتی بەوان بەستوە کە خێری
خۆیــان بــە ئێمە ئەبەخشــن و ئێمهش
دهیگهیهنینــ ه كهســانى كهمدرامهت».
(پ.ا) وای وت.
(هێشــو فەتاح)یــش باس لــهوهدهكات
ژمارهى ئهو ژنانــهى كۆمهكى ههڵمهت ه
خێرخوازیــهكان دهكهن ،زۆره «بەتەنها
ژنــان هاوکارییــان کــردوم و متمانــەی
ئەوەیان به من بەخشیوە ،بە بێئەوەی

بیانناسم هاوکارییەکانیان دەگەیەنن».
باڵوبونــەوەی پەتــای کرۆنــا ژیانــی
کۆمەڵگــەی گۆڕی ،ئــهم گۆڕانكاریهش
بهتایبهتى مانــهوه لهماڵهوه ،زیانهكهى
بــهزۆری بۆ ئهو توێــژه بو ك ه ب ه ههژار
و كهمدهســت ناودهبرێن و پاروی نانیان
لەسەر کاری رۆژانەیە .ژنانی ژیاندۆست
لە رێگەی هەڵمەتە خێرخوازییەکانیان،
خەمی ئەم توێژهیان لە کۆڵنا.
پ.ا ،لهوبارهوه دهڵێت« :ژنان و پیاوان
پەیوەندیمــان پێوە دەکــەن هاوکارییان
بکەیــن ،توانای ئەوەیان لــێ رابینیوین
کــە پێداویســتیەکانیان دابیــن بکەین،
خۆشبهختان ه توانیومانە بە پێداویستی
خۆراک و پێدانی کرێ خانو ،هاوکارییان

بکەین».
هێشــو فەتــاح ،ئامــاژه بــهوهدهكات
توانیویان ه لهم ماوهیهدا هاوکاری ()200
خێزان بكهن ،ب ه دابینكردنى پێداویستی
خۆراک و منااڵن و دەرمانی نەخۆشــانی
درێژخایەن و کرێ خانو.
کارە
ئامانجــی
دهشــڵێت:
خێرخوازییەکانــی ئێمــە هاوکاریکرنــی
کەســانی کەمدەرامەتە ،بەتایبەتی لەم
بارودۆخــە دا کەهیچ رێگەچارەیەک نیە
بۆ پەیداکردنی ســادەترین ســهرچاوهى
بژێوییان.
جگــە لــەو ژنانــەی لــە رێگــەی گروپ
و هــاوکاری کەســانی تــرەوە کاری
خێرخوازی دەكەن ،ژنانێک هەن بەتەنیا
و لە رێگەی داهاتی کاری دەســتییەوە،
پرۆژهى خێرخوازی ئهنجام دهدهن.
خەاڵت محهمهد ،یەکێکە لەو ژنانە و بۆ
(نەوژین) باســی كارهكهى بهمشێوهی ه
دەکات« :لەڕێگەی داهاتی کارەکەمەوە
چەندیــن ژنــم خستوەتەســەر کار ،لەم
بارودۆخەشــدا زۆرتریــن ئــەو جالنــەی
هەڵم گرتبون ،بە نیوە نرخ فرۆشــتەوە،
داهاتەکەیــم تەرخانکــرد بــۆ هــاوکاری
و کڕینــی پێداویســتی خۆراکــی ئــەو
خێزانانەی پێویستیان بو».
ئهگــهر ئــهم ژنانــ ه وهكــو ئهركێكــى
كۆمهاڵیهتــى بــ ه ئهنجامدانــى ئــهو
ههڵمهتانــ ه ههســتابن ،ئــهوا بــ ه رای
چاالكوانێــك ،دهرخهرى ئهو رۆڵهی ه ك ه
ژنان ل ه ههمو بوارهكاندا دهیگێڕن.
دڵســۆز زەنگەنــە ،چاالکــی کۆمەڵــی
مەدەنــی ،بۆ(نەوژیــن) وتــی« :ژنــان
لــە هەمــو بارودۆخەکاندا کــە روبەڕوی
کۆمەڵــگا دەبێتەوە ،رۆڵی ســەرەکییان
هەبــوە ،بهتایبهتــى لــهم دۆخانــهدا
لــ ه رێگــەی کاری خێرخوازیــهوه
دەستپێشخەر بون».

ه تهندروستیى ژنانى پاراست و دهرونى ئازار دان
كهرهنتین 
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
سهرباری ئهو سوده تهندروستیهى ك ه
ل ه كهرهنتینهوه بهر ههمو تاكهكان
و لهنێویشی دا ژنان كهوت ،بهاڵم
لهپاڵ ئهوهشدا ژنان باس لهوهدهكهن
كهرهنتین ه و دۆخهك ه بهگشتى ،فشاری
دهرونى زۆری لهسهر دروستكردبون.
پــاش ئهوهى ب ه كاریگهریی رێكارهكانى
خۆپارێزیــی لــ ه كۆرۆنــا بــۆ مــاوهى
زیاتــر ل ه مانگێك هاواڵتیــان ل ه ماڵهوه
مانــهوه ،دهرفهتــى دهرچون و گهڕان و
بهســهركردنهوه زۆر كهمیكرد ،ئهمهش
وایكــرد فشــارێكى زۆر بكهوێتــ ه ســهر
دهرونى هاواڵتیان.
ژنان باس لهوهدهكهن دۆخهك ه بهگشتى
مهترســیدار و ئاڵۆز بــوه ،مانهوهش ب ه
ناچارى لهماڵهوه ،فشــارهكانى لهســهر
قورس كردون.
روخۆش حهســهن 59 ،ساڵ ،دانیشتوی
کــەالر ،باس لهو بارودۆخــ ه دهكات ك ه
بههۆی كۆرۆناوه چهشتویهتى.
ئــهو بهوهۆیهى نهخۆشــی درێژخایهنى
ههیــه ،ئامــاژهى بهوهكــرد مانــهوهى
لهماڵــهوه هێنــدهى تــر دهرونــى ئاڵۆز
كردوه و ناڕهحهتى كردوه.
وتــى :واملێهاتبــو بهناچــارى و بــ ه
بــهردهوام بــ ه دیــار تهلهفزیۆنــهوه
دادهنیشــتم ،گوێم بــۆ زانیاری و ههواڵ
لهبــارهى نهخۆشــیهكهوه رادهخســت،
ئهمهش دهرونمى هیالك كردبو.
هاونــاز ،كچــى (رۆخۆش)ـــه ،ئامــاژه
بــهوهدهكات ك ه لهو دۆخــهدا ئهوان ب ه
قهدهر ئهوهى ل ه خهمی دایكیان دا بون،

كهمتر ل ه خهمی خۆیان بون ،ئهمهش بۆ
ئهوان دۆخێكى زۆر ناڕهحهت بوه.
ههندێــك لــ ه ژنــان بهوهۆیــهى
كهســوكارهكانیان ل ه شــارێكى دیكهی ه
و بهكاریگــهرى قهدهغهكردنــى هاتوچۆ
رێگهى دیتنیان نهدهدرا ،بۆی ه ههستیان
ب ه خهمباریی و ناڕهحهتى كردوه.
ئاواز ئازاد 30 ،ســاڵ ،دانیشتوی کەالر،
بۆ (نەوژیــن) وتی :كهســوكارهكهم لە
شــارێکی تر دەژین ،منیــش ل ه كهالرم،
بەهۆی ئــەوەی هاتوچۆکــردن قەدەغە
کرابو ،بۆی ه زۆر بیریانم دەکرد و ئهمهش
توشــی شــڵەژانێکی زۆری کردبــوم،
بهشــێوهیهك خەونــم بــەوەوه دەبینی
دوبارە بتوانم خێزانەکەم ببینمەوە.
ئهگهرچــی دۆخهك ه بۆ ههمــو تاكهكان
و بهتایبــهت ژنــان قــورس بــوه ،بهاڵم
وهكخۆیان باسی لێوهدهكهن ،بهوهۆیهى
ســودی خۆیانــى تێدابــوه ،توانیویان ه
پێیڕابێن.
نەرمیــن عەلــی 30 ،ســاڵ ،دانیشــتوی
کەالر ،بۆ (نەوژین) وتی :ســەرەتا زۆر
شڵەژابوم و توشــی قەلەقی هاتبوم کە
لەماڵــەوە بوم ،بەاڵم بەپێی کات خۆمم
بە خوێندنــەوەی کتێب ســەرقاڵ کرد،
تــا واملێهــات دۆخەکە ئاســایی بویەوە
بەالمەوە.
ئــهم كارهى ك ه (نهرمیــن) كردویهتى،
یهكێكــ ه لــهو رێگایانــهى كــ ه بــ ه رای
توێژهرێــك ،رۆڵــی زۆره بۆ جێگیربونى
دۆخی دهرونى ژنان.
دەوام و چونە دەرەوەیان هەبوه ،یاخود دروست بوه.
پرشــنگ ئەحمــەد ،توێــژەری دەرونی ،سەردانی کەسوکاریان کردوە ،بهاڵم ئەم (پرشنگ) بۆ (نەوژین) وتیشی :ئهگهر
باس لەوەدەکات ئــەم دۆخە کاریگەری ماوەیــەی کــە لە ماڵەوە بــون و بوارى ژنان خۆیان سەرقاڵ بکەن و هەوڵبدەن
دروســتكردوه لەســەر دەرونــی ژنــان ،چونــە دەرەوەیــان نهبــوه ،بێگومــان هەندێــک چاالکی بەســود ئەنجام بدەن
بەتایبەتیش ئەو کەســانەی کە پێشــتر هەســتی بێتاقەتــی و بێزاریــان تێــدا وەک :وەرزشــکردن ،خوێندنــەوە،

تابلۆی شێوهكار :رهمزی ه حهسهن

ئیشــی دەســتی و ...هتــد ،یاخود ئەو
چاالکیانــەی کە حــەز و خولیایان هەیە
لەگەڵیانــدا ،ئــهوا كهمتــر دهكهون ه ژێر
كاریگهریــی دۆخهكــهوه و وادهكات
بهسهریدا زاڵ بن.
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ه كاركردن
ه كهرهنتینهش دا بهردهوامبون ل 
كچان ل 

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
بهدرێژایی رۆژانى كهرهنتینهى ماڵهوه،
(هۆزان) بهردهوام بو ل ه كاركردن،
ئهگهرچی بههۆی بهركهوتنیانهوه
لهگهڵ هاواڵتیان ،مهترسی
گواستنهوهى ڤایرۆسی كۆرۆنایان بۆ
ههبوه.
بهمهبهســتى روبەڕوبونەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا ،کۆمەڵێــک رێــکاری ئیــداری
و تەندروســتی گیرایــە بــەر ،لهنێویــدا
داخســتنى دوكان و شــوێنكارهكان،

بــهاڵم ههندێك ل ه ماركێــت و بازاڕهكان
بــ ه كراوهیــی هێڵرانهوه ،لهنێویشــیاندا
ژمارهیهك ل ه كچانى كارمهند ،بهردهوام
بون ل ه كاركردن.
ئــهو كچانــهى كاریــان دهكــرد ،بــاس
لهوهدهكــهن بــ ه ئاگاییهكــى زۆرهوه
دهچون ه سهر كار.
هــۆزان حەمید 22 ،ســاڵ ،لــە یەکێک
لە هەفتە بازاڕەکانــی کەالر کاردەکات،
ســەبارەت بــە کارکردنیــان لــە كاتــى
كهرهنتینــهى ماڵهوه دا ،بــۆ (نەوژین)
وتــى :لــە کاتی مەترســی باڵوبونەوەی
ڤایرۆســی کۆرۆنــا کە کارمــان دەکرد،

ئیشــەکەمان تاڕادەیــەک قــورس بــو،
چونکە بەریەککەوتنی زۆرمان هەبو.
وتیشی :تاڕادەیەک ترساوین هەمومان،
ئەگەرچی رێــکارە خۆپارێزیەکانمان بە
بەردەوامــی جێبهجێ دهكــرد و لەالیەن
خاوەنی بازاڕەکەشــهوه هەمو شــتێكى
تەعقیم کردنمان بۆ دابین کرابو.
وهكــو ئهو كچــ ه كارمهندانــ ه هێماى بۆ
دهكــهن ،لهالیهك دڵخــۆش بون بهوهى
بهردهوامــن ل ه كاركردن و پێداویســتی
هاواڵتیــان دابیــن دهكــهن ،لهالیهكــى
دیكهشــهوه ترســیان لــهوه ههبــوه
نهخۆشیهكهیان بۆ بگوێزرێتهوه.

ئیشەکەمان
قورس بو ،چونکە
بەریەککەوتنی
زۆرمان هەبو

خۆشحاڵين ل ه
رێگهى كاركردنیهوه
هاوکاری
هاواڵتیانمان كردوه

دەریــا ئیبراهیم 26 ،ســاڵ ،لە مۆڵێكى
شاری کەالر کاردەکات ،نهیشاردهوه ك ه
كاركردن لهو بارودۆخهدا بۆیان ئاســان
نەبوه ،بەاڵم سهرباری ئهوهش خۆشحاڵ
بون ل ه رێگــهى كاركردنیانهوه هاوکاری
هاواڵتیانیان كردوه.
ژوان حســێن 21 ،ســاڵ ،ل ه ماركێتێك
دا لــ ه كــهالر كاردهكات ،ئاماژەی بەوە
کرد بهوهۆیهى كارى ماركێتینگ ئهنجام
دهدهن ،بۆیــ ه مهترســی گواســتنهوهى
نهخۆشیهك ه لهسهریان ههبوه.
وتــى :لــە کاتی مەترســی باڵوبونەوەی
ڤایرۆســی کۆرۆنــا کارکــردن بــۆ ئێمە
قــورس بــو ،چونکــە یەكێک لــە رێگە
خۆپارێزیەکان ئەوەبو کە بەریەککەوتن
نەبێت ،لە کاتێکدا ئێمە رۆژانە بە دەیان
کەسمان دەبینی.
یهكێــك لهو مهترســیانهى كــ ه كچانى
كارمهنــد ئاماژهى بــۆ دهكهن ،ئهوهبوه
تاچهنــد هاواڵتیــان پابهنــد دهبــن بــ ه
رێكاره تهندروستیهكانهوه؟
هــۆزان ،لهوبــارهوه وتــى« :ئاســتی
تێگەشــتنی خەڵکــی لــە بــارەی
نەخۆشــیەکەوە کەمە و تەنانەت هەشە
باوەڕی به نهخۆشیهكه نیە».
ژوان-یــش هێمــای بــۆ ئەوەکــرد كــ ه

بهمهبهســتى دڵنیابونهوه ،لەو بازاڕەى
كاردهكــهن ،تیمێکــی خۆپارێزیــان
پێکهێنــاوه بــۆ ئــەو هاواڵتیانــەی کــە
ســەردانیان دەکــرد ،بۆئــهوهى پێــش
چونەژورەوە پاكژ «تعقیم» بکرێن.
کارکردن لە هەفتــە بازاڕەکاندا کارێکی
ئاســان نەبو بۆ کچان ،بەهۆی مەترسی
باڵوبونــەوەی کۆرنا ،ههربۆی ه بەشــێک
لــە مۆڵــەکان بۆ رێگری کردنــی زیاتر،
سیستەمی گەیاندنی بێبهرامبهرى كااڵ و
پێداویستیهكانیان جێبەجێ کردوه.
دەریــا ئیبراهیــم ،لهوبــارهوه وتــى:
ئێمــ ه كهمتــر دهواممــان دهكــرد بــۆ
ئــەوەی قەرەباڵغــی دروســت نەبێــت،
لهبهرامبهریشــدا رێگەیەکــی دیکەمــان
بەکارهێنــا ئەویــش گەیاندنــى
شــتومهكهكان بــو بــە بێبەرامبــەر ،بۆ
ئەوەی مەترسی باڵوبونەوەی ڤایرۆسەکە
کەمتر بکەینەوە.
جهختیشــیكردهوه بهوهۆیــهى لــ ه
دهرهوه بــون و كاریــان دهكــرد،
ههربۆیــ ه زیاتــر ل ه هاواڵتیــان پابهندى
رێنماییــ ه تهندروســتیهكان بــون و
كهرهســت ه خۆپارێزیهكانــى وهكــو
دهمامك و دهستكێشــیان ب ه بهردهوامى
بهكارهێناوه.

کۆرۆنا نرخی زێڕی گران و كڕیاری كهم كردوه
◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
جیاواز ل ه سااڵنى رابردو ،ئهمساڵ
(هودا) هیچ بڕه زێڕێكى نهكڕی،
چونكه ئهو پارهیهى بۆ ئهو مهبهست ه
خستبوی ه الوه ،كهم بو بۆ كڕینی ئهو
بڕه زێڕهى ك ه خۆی دهیویست.
كۆرۆنــا ك ه وهكــو پهتایهكــى جیهانى
مهترســیدار ناســێنرا و ههمــو جیهانى
خســت ه دڵهڕاوكێــوه ،هــهر كاريگهریی
تهندروســتى لێنهكهوتــهوه ،بهڵكــو
كاریگهریــی زۆری ئابوریی و دارایشــی
لێكهوتهوه .یهكێكیش لهو بوارانهى ك ه
بههۆی كۆرۆناوه زیانى پێگهیشــت،
بازاڕ و بوارى زێره.

بهكاریگهری ئهو رهوشــهى ك ه رویداوه،
نرخــی زێــڕ لــ ه بازاڕهكانــدا زۆر بــهرز
بوهتهوه ،ئهمهش وایكردوه ژنان نهتوانن
بهپێی ئهوهى دهیانهوێت بیكڕن.
بهشــێك ل ه ژنان بــاس لهوهدهكهن ك ه
بههۆی ئــهم بهرزبونهوهیه ،ناتوانن زێڕ
بكڕن.
هــودا ٣٠ ،ســاڵ ،پارەکانــى کۆکردەوە
و داینابــو زێــڕ بکڕێــت ،بــەاڵم بەهۆى
گرانبونــى نرخى زێڕهوه ،ئهو كارهى بۆ

نهچوه سهر.
وتــى« :هەمــو ســاڵێک دهخیلهیــهك
دەکەمــەوە بــۆ ئــەوەى پــارهى تێــدا
كۆبكهمهوه بۆ كڕینی زێڕ ،بەاڵم ئەمساڵ
بــهو پارهی ه نەمتوانى زێڕ بکڕم ،بەهۆى
گرانبونى نرخهكهیهوه».
بــەرزى نرخى باج لە بۆرســەى جیهانى
دا کاریگــەرى زۆرى لەســەر نرخى زێڕ
هەبوە ،بەهۆى کاریگەرى کۆرۆناوە ئهم
بازرگانیهى بەرەو لێوارى نەمان بردوە.
دلۆڤــان دلێــر ،دوکانــى زێڕەنگــەرى
هەیە ،بــۆ (نەوژین) دەڵێت :نرخی زێڕ
بەشــێوەیەکى زۆر بەرزبویــەوە بەهۆى
داخســتنى فڕۆکەخانەکان کە کاریگەرى
لەسەر جیهان هەبو.
«ئاڵتونــى عەیــارە  ١٨لــە  ١٧٧هەزار
بــوە  ٢٣٨هــەزار ،عەیــارە  ٢١لە ٢٣٠
بوە  ٢٧٠و عەیارە  ٢٤لە  ٢٤٢بوە ٢٨٠
هەزار»( .دلۆڤان) واى وت.
لەهەرێمى کوردســتان دا نزیکەى ١٦٠٠
دوکانــى زێڕەنگــەرى هەیە کــە کڕین و

فرۆشــتن بە زێــڕەوە دەکەن ،ئەگەرچى
ئەم وەرزە بە وەرزى کڕین و فرۆشــتنى
زێــڕ ناودەبەن و ژنــان زۆرتر تیایدا زێڕ
دەکڕن ،بەاڵم ئهمســاڵ وهك زۆر بواری
تر ،ئهم بوارهش جیاواز بو.
شــیالن 32 ،ســاڵ ،باســی لهوهكــرد
ویســتویهتى بــۆ ئهم بههــاره تاقمێكی
نوێی زێڕ بكڕێت ،بهاڵم ئهم خواســتهى
نههاتــ ه دی ،بهتایبهتــى كــ ه ب ه
كاریگهری كۆرۆناوه ههمو شت
گۆڕا و «نهورۆز و بههاریش
ههر لهبیر نهمان».
بەپێی نرخى بۆرســەى
جیهانــى گومرکــى
هەرێم لەبەرامبەر
کیلۆیــەک زێڕدا
دۆالر
٣٠٠
وەردەگیرێــت،

بــهاڵم ئەمســاڵ چەنــد بــازرگان و
دوکاندارێک ئیفالسیان کردوە.
ئــاراس فوئاد ،یاریدەدەرى بەڕێوەبەرى
زێڕەنگەرانى ســلێمانى ،بــۆ (نەوژین)
دەڵێت :نرخى زێڕ بە بۆرســە لە ١٤٣٠
دینــى بــوە  ١٦٣٠دینــى ،بــەرزى ئەم
نرخــەش بوە هۆى ئــەوەى هەندێک لە
دوکاندارەکانى زێــڕ زیانێكی زۆر بكهن
و دوکانەکانیــان هەڵگرتــەوە ،لەگەڵ
ئەوەشدا قەرزارى زۆر بون.
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فیچهر

ژنانى پزیشك و كارمهندى تهندروستى بهڕوى كۆرۆنادا دهوهستنهوه
◘ نهوژین ،ئامین ه محهمهد
لهكاتێكدا زۆرینهى هاواڵتیان  ل ه
ماڵهكانیان دا بون بههۆی رێكارهكانى
كۆرۆنا ،بهاڵم (هێرۆ) بهردهوام بو
له دهوامكردن ،ئهو له یهكێك ل ه
ههستیارترین شوێنهكاندا دهوامی
دهكرد ،ك ه بهشى چارهسهركراوانى
كۆرۆنایه.
ئهگهرچی زۆرینــهى دهزگا حكومیهكان
بهكاریگهریــی رێكارهكانــى خۆپارێــزی
كۆرۆنــا دهوامیــان راگیــرا ،بــهاڵم
بهپێچهوانهوه ل ه دهزگا تهندروستیهكاندا
دهوامكــردن بــهردهوام بــو ،لهنێو ئهو
دهزگایانــهش دا ژنــان رۆڵ و ئامادهیی
بهرچاویان ههبوه.
ژنانــى كارمهند ل ه كهرتى تهندروســتى،
ئاماژه بــۆ ئهوهدهكهن لــهم ئهركهیاندا
ئاســتهنگیان هاتوهتــ ه پێــش ،بــهاڵم
سهرباری ههمو شتێك دڵخۆش بون بهو
رۆڵهى دهیگێڕن.
هێرۆ ئەحمەد ،کارمەندێکی تەندروستیە
لــە بەشــی چارەســەرکردنی تایبەت بە
کۆرۆنــا ل ه كــهالر ،بــۆ (نەوژین) وتی:
خۆشبەختانە تائێســتا هیچ حاڵەتێکی
کۆرۆنامــان نیە ،بەاڵم هەر نەخۆشــێک
داخــڵ بکرێــت حســابی توشــبوی بــۆ
دەکەیــن ،تــا ئــەو کاتــەی ئەنجامــی
پشکنینەکانی بۆ دەرئەچێت.
ئهم خاڵ ه وایكردوه (هێرۆ) و هاوڕێكانى
بــ ه وریاییــهوه مامهڵ ه بكــهن «دەبێت
حــەزەر وەرگریــن و مەترســی زۆرمان
لەســەرە ،چونکــە ئێمــە بەرکەوتــەی
یەکەمین».
ســهرباری ئــهم مهترســیانهش ،بــهاڵم
(هێرۆ) دڵخۆشــ ه بهو رۆڵهى دهیگێڕت،
وهكخــۆی وتــى« :خزمــەت کــردن بە
هاواڵتیان مایەی شانازییە».
ئهگهرچــی پیشــهكهیان پێخــۆش و
تهنانــهت ال پیرۆزیشــه ،بهاڵم بهشــێك
لــ ه ژنانــى كارمهنــد نایشــارنهوه كــ ه
بههۆی پهیوهندی راســتهوخۆیان لهگهڵ
نهخۆشــهكان دا ،مهترسی گواستنهوهى
نهخۆشیهكهیان لەسەربوە.
فرمێســک كهریــم ،كارمهنــد لــ ه
نهخۆشــخانهى فریاكهوتنــى كــهالر،

بــۆ (نهوژیــن) وتــى :بەهــۆی ئــەوەی
تائێســتا هیچ پێکوتەیەکــی تایبەت بە
نەخۆشییەکە نیە ،بۆیە ئێمەش بێبەریی
نین لە هەر زیانێکی ڤایرۆسەکە.
کەوسەر فەریق ،هاوكارێكى (فرمێسك)
ـ ه و ل ه نهخۆشخانهى فریاكهوتن دهوام
دهكات ،جهخــت لــ ه بونــى مهترســی
تهندروستى له پیشهكهیان دهكاتهوه.
وتــى :هیچ دڵنیا نیــن لەو کەلوپەالنەی
کــە پێمــان دەدەن لــە کاتــی دەوام،
چونکــە بەڕێکی ئــەو جالنە ناپۆشــین
کــە لەبەری دەکەین بۆ خۆپاراســتن لە
نەخۆشی کۆرۆنا.
(هێــرۆ)ش بــاس لــهوهدهكات ك ه ئهو
رێكارانهى دانراون پارێزراو نین ،چونك ه
وهكخــۆی هێماى بۆ كرد «بەرکەوتنمان
لەگــەڵ نەخۆش دا زۆرە بەهۆی نەبونی
شوێنی گونجاوەوە».
رهنگ ه مهترسیهكان بۆ ئهو كارمهندانهى
ل ه بهشى تاقیگ ه كاردهكهن ،زیاتر بێت.

ئهم خاڵــ ه كارمهندێكى تاقیگ ه جهختى
لێدهكاتهوه.
جوان ساڵح ،وتى :زیاتر لە هەمو کەس
مەترسیمان لەسەرە ،بەهۆی وەرگرتنی
سامپڵ و نزیک بونەوە لە نەخۆش.
هاوشــێوهى كهرتى گشــتى ،ل ه كهرتى
تایبهتی تهندروســتیش دا ژنان رۆڵیان
بینیوه.
چیا محهمــهد ،کارمەندی تەندروســتی
لــ ه شــاری پزیشــکی گەرمیــان ،وتى:
وهك ههر نهخۆشخانهیهكى تر ،ئێمهش
بههۆی قهرهباڵغی و هاتنى نهخۆشــهوه
مهترســیمان لهســهر بــوه ،بــهاڵم
بهگرتنهبــهرى رێنمایــهكان ســهركهوتو
بویــن و دڵخۆشیشــیم لــهم ماوهیــهدا
هاوكاری نهخۆشهكانمان كردوه.
هاوشــانى كارمهندانــى تهندروســتى،
ژنانى پزیشــكیش رۆڵیان لهم ماوهیهى
باڵوبونهوهى كۆرۆنادا ههبوه.
د .ســەنا رەشــید ،پزیشــكی ژنــان و

مناڵبــون لــ ه نهخۆشــخانهى شــههید
شــێرهى نهقیب ل ه كهالر ،بۆ (نهوژین)
وتــى :جگــە لــەوەی لــە نەخۆشــخانە
یارمەتــی و رێنمایــی بەردەواممــان ب ه
نەخۆشــەکانمان داوه ،لە ماڵیشەوە لە
 ههندێك ل ه
رێگــەی تەلەفونــەوە یارمەتــی ژنانمان
خەڵکی رێز
داوه ،بهتایبهتــى كــ ه بههۆی قهدهغهى
هاتوچــۆوه نهیاندهتوانــى ســهردانى
لە کارەکانمان
پزیشك و نهخۆشخانهكان بكهن.
ناگرن
بهشــێك ل ه كارمهندان نیگهرانن لهوهى
زۆرجار لهالیهن هاواڵتیانهوه كارهكانیان
بهههند وهرناگیرێت.
جــوان ،لهوبــارهوه وتــى :زۆر مانــدو
دەبیــن ،بــەاڵم بهداخــهوه ههندێــك ل ه
خەڵکی رێز لــە کارەکانمان ناگرن و لە هاواڵتیــان ل ه ماڵهكانیان دا بون ،ئهوان
تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دا چەندین قسەی بهپێــی خشــتهى دیارییكــراو دهوامــى
ناخۆش دەبینین و دەبیستین.
خۆیان كردوه.
بــهاڵم وادیــاره ههمو ئهمانــ ه نهبونهت ه فرمێسک ،لهوبارهوه وتى :زۆر دڵخۆشم
هــۆی ئهوهى ئــهو كچان ه لــ ه كاركردن بــە کارەکــەم ،چونکــە هاوکاریکردنــی
سارد بكهنهوه ،بهدرێژایی ئهو ماوهیهى کەسی بەرامبەرە کە ئەویش نەخۆشە.

ه كهرهنتینهى ماڵهوهدا بههرهكانیان پهرهپێدهدهن
ژنان ل 
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
(سنور) حەز و خولیایهكى زۆری بۆ
وێنەکێشان ههبو ،بەاڵم بەهۆی نەبونی
کات و سەرقاڵی بە کارکردنەوە،
هەرگیز ئەو هەلەی بۆ نەڕەخساوە
کە پەرە بەو حەزەی بدات و وێنە
بکێشێت ،بهاڵم كهرهنتین ه ئهو
دهرفهتهى پێدا.
بهشــێكى ژنــان ئامــاژه بهوهدهكــهن
مــاوهى مانهوهیــان لــ ه ماڵــهوه
بهكاریگــهری باڵوبونــهوهى كۆرۆنــا ك ه
بــ ه «كهرهنتینهى ماڵهوه» ناســراوه،
قۆســتوهتهوه بــۆ بــرهودان بــهو حهز
و ئارهزویانــهى ههیانبــوه ،یــان بــۆ
بههێزكردنــى ئهو بههرانــهى ك ه ههیان ه
و ل ه رابــردودا دهرفهتیان نهبوه گرنگی
ئهوتۆی پێبدهن.
ســنور ئەحمەد 29 ،ساڵ ،كارمهنده ل ه
رێكخراوێكــى مرۆیی ،بــاس لهوهدهكات
بەهۆی سەرقاڵی لەکارەکەی دا هەرگیز
ئەو هەلەی بۆ نەڕەخســاوە کە پەرە بە
بەهرەى وێنهكێشــانى بدات ،بهاڵم ئهم
ماوهیــهى ك ه ل ه ماڵــدا بوه ،دهالقهیهك
لهسهر ئهو بههرهیهى كراوهتهوه.
وتــى :ئــهو ماوهیهى بههــۆی كۆرۆناوه
لهماڵــهوه بویــن ،كاتێكــى زۆر باش بو
بــۆ من و گرنگیــی زیاترم بــ ه بههرهى

وێنهكێشــان دا ،بهشــێوهیهك زۆرینهى
كات ه بهتاڵهكانم ب ه وێنەکێشــان بەسەر
برد.
ســنور ،هــاوكات ئــهم كارهیشــی
بهكارهێنــاوه بۆ كهمكردنهوهى فشــاره
دهرونیهكان كهبههــۆی كهرهنتینهكهوه
زیاتر دهبن «لە رێگەی وێنەکێشــانەوە
شڵەژانە دەرونیهكان کەم دەبنەوە».
ههندێك ل ه ژنان ســهرقاڵییان ب ه خێزان
و كارهكانیــان ،دهرفهتــى ئــهوهى بــۆ
نهڕهخســاندون بتوانــن بههــرهى نــوێ
فێربــن ،بــهاڵم بونــى ئهو ههمــو كات ه
بهتاڵهیــان بهكارهێناوه بۆ برهودان بهو
بههره نوێیانه.
زریــوە یونــس 30 ،ســاڵ ،كارمهنــدى
دانیشــتوى کــەالر ،لــ ه نمونــهى ئــهو
ژنانهیه.
ئهو ســەرباری ئــەوەی هاوســەرگیریی
کردوە و خاوەنی دو مناڵە ،لەپاڵ ئەوەی
گرنگی بە خێزانهكهى دهدات ،لهم كاتى
كهرهنتینهیــهدا برهوى بهو حهزهى داوه
ك ه بۆ ئیشی دهست ههیبوه ،بهتایبهتى
دیزاینكردنى مۆم.
وتی :حەزم لەدیزاینکردن و دروستکردنی
مۆمە ،ئەم ماوەیە دهرفهت بو بۆ ئهوهى
بهباشــی ئــهو كاره فێر بــم ،بۆ ئهوهى
بتوانــم لــ ه داهاتــودا پــهرهى زیاتــری
پێبدهم.
رهنگــ ه ئهگــهر بپرســین دیارتریــن ئهو

پیشــانهى كــ ه ژنــان دهیانزانــن چیه؟
راســتهوخۆ وهاڵمهكان درومان و چنین
و كارى دهســتى بــن ،بهاڵم ســهرباری
ئــهوهش رێژهیهكى بهرچاو ل ه ژنان ههن
ك ه لهو بههرانهدا زۆر شارهزا نین ،بۆی ه
ئــهوان ئهم ماوهیهیان قۆســتوهتهوه بۆ
فێربونى ئهو پیشانه.
هاونــاز بەکــر 33 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
کــەالره ،باســی لهوهكــرد خوشــکە
گەورەکــەی بهرگــدوره و کاری درومان
و چنیــن دەکات ،ئهویــش زۆر حــەزی
لێبــوه و ئهم ماوهیــ ه بوهت ه دهرفهتێك
بۆ ئهوهى فێری ئهو پیشهی ه بێت.
وتــى« :بەنیــازم منیش لەپاڵ ئیشــی
رۆژانــەم دا ،لەداهاتــودا گرنگــی زیاتر
بەکاری درومان بدەم».
ههندێــك لــ ه ژنــان ئــهم ماوهیــهى
كهرهنتینهى ماڵهوهیان تهرخانكردوه ب ه
كارێلێــك ،ك ه ژنــان زۆر كهمتر خۆیان
لێداوه.
النــە خەلیــل 28 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
کــەالره ،ئــهم ماوهیــ ه خۆی بــ ه كارى
كشتوكاڵهوه سهرقاڵكردوه.
ئــهو بۆ (نەوژین) وتــی :وەک حەزێکی
خــۆم و ئهزمونێكــى تــازە ،بەشــێکی
بچوکــم لەباخەکەماندا کردوە ب ه كێڵگ ه
و چهنــد شــەتڵێکى (تەماتــە ،ترۆزی،
باینجان و بیبەر)م تێدا چاندوه و رۆژانە
چاودێریان دهكهم و ئاگام لێیان دەبێت.
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دهمامك و جلی پزیشكی دروست دهكهن و بێبهرامبهر دهیبهخشن

◘ نهوژین ،زریان محهمهد
لهنێو هۆڵێك دا ،ژمارهیهك كچ
سهرقاڵی كارهكانیانن ،ب ه كارامهییهوه
ئهو كهرهستانهى لهبهردهستیان ه
بهكارى دێنن و بهرههمى پزیشكی پێ
دروست دهكهن.
ئــهو ژماره كچه ،ل ه رێگــهى رێكخراوى
هاوكاری ئهڵمانیهوه لهناحیهى رزگاری،
دهســتیان بــ ه پرۆژهیــهك كــردوه بــۆ
دروســتكردنى دهمامــك و كهرهســتهى
خۆپارێزیی پزیشكیی ،دواتریش بهسهر
هاواڵتیان و ئهو الیهنانهى پێویســتیانه،
دابهشى دهكهن.
ئــهو كچانهى بهشــدارن لــهو پرۆژهیه،
بــاس لهوهدهكــهن كــ ه دهیانهوێت لهو
رێگهیهوه خزمهتێك بگهیهنن.
پــەرواز ئەحمەد ،یەکێک لــە ئهندامانى
تیمــی کچانی خۆبەخش لــە رێکخراوی
هاوکاری ئەڵمانــی لەگەرمیان ،لەبارەی
کارەكهیانــهوه ،بۆ(نەوژیــن) دەڵێــت:
تیمێکــی کچانــی خۆبەخشــین بــۆ
مــاوەی  ١٠رۆژە دەســتمان کــردوە بە
دروســتکردنی دەمامک و جلی پزیشکی
بــۆ هێــزە ئەمنیــەکان و هاواڵتیانــی
گەرمیان بهمهبهســتى خۆپاراستنیان لە

ڤایرۆســی کۆرۆنا ،ئامانجیشمان ئەوەیە
کــە خزمەتێک بــە ناوچەکــەی خۆمان
بکەین.
شــێوازى كارهكانى ئهو پرۆژهی ه ئهوهی ه
كه پێداویســتیهكانى لهالیهن رێكخراوى
هــاوكاری ئهڵمانیــهوه دابین دهكرێت و
ئــهو كچانهش ههڵدهســتن بــ ه دورین و
دروستكردنى.
پــهرواز ،لهمبــارهوه وتــى :رێکخــراوی
هــاوکاری ئەڵمانــی كهرهســتهكانی
كارهكــهی بــۆ دابین کردویــن و خۆمان
دەیدورین.
بهشــێك ل ه بهشــدارانى ئــهو پرۆژهیه،
خۆیــان پیشــهى بهرگــدوری و خهیاتى
دهكهن ،ئهم ماوهیهى كهرهنتین ه ل ه بری
مانهوه ل ه ماڵهوه ،تواناكانى خۆیان لهم
پرۆژهیهدا خستوهتهگهڕ.
بەمــۆ زەیــد محەمــەد ،یەكێکــی تر لە
ئەندامــی تیمــی کچانــی خۆبەخــش
لــە رێکخــراوی هــاوکاری ئەڵمانــی لە
گەرمیــان ،دهڵێت« :ئێمە خۆمان کاری
خەیاتــی دەکەین لە ماڵەوە ،ئێســتا بە
هاوکاری رێکخراوی هاوکاری هەستاوین
بــە کاری دروســتکردنی دەمامــک و
جلــی پزیشــکی بــۆ هاواڵتیــان و هێزە
ئەمنیەکانی ناوچەکە».
ئهو كچ ه بهرگدوره ئاماژهى بهوهشــكرد

رێكخراوهك ه پێشــتر خۆی ئهو دهمامك
و پێداویســتیانهى دهكــڕى و دابهشــى
دهكــرد ،بــهاڵم دواتــر بڕیــاری دا ههر
خــۆی لــ ه رێگــهى ئــهو تیمــ ه كچهوه
كهرهســتهكان دروســت بكات «پێشتر
خۆیــان پێداویســتیە خۆپارێزیەکانیان
دهكــڕی بــۆ ناوچەکــە ،دواتــر گۆڕیان
بەمەی ئێستا».
ئــهو كارهى كــه ئــهو كچانــ ه پێــی
ههڵدهستن ،بوهت ه مایهى خۆشحاڵییان،
بهشــێوهیهك كــ ه خۆیــان ب ه بهشــدار
دهزانــن لهو ههواڵنهى ههیه بۆ بهرگرتن
به باڵوبونهوهى كۆرۆنا ل ه سنورهكهدا.
بهمــۆ ،لهو روهوه وتى :دڵخۆشــین بەم
کارەی کــە دەیکەین ،خۆشــحاڵ دەبین
کچانی تر هەبن و بەشــداری ئەم جۆرە
کارانە بکــەن ،بۆ ئەوەی جێدەســتمان
دیار بێت لە ناوچەکەماندا.
ئــهو پرۆژهی ه لــ ه دو بــهش پێكهاتوه،
بهشــى دروســتكردن و بهرههمهێنانــى
كهرهست ه و بهرههمهكان ،بهشى دابهش
كردن.
پــەرواز ئەحمەد ،هێمــای بۆ ئەوە کرد:
«ئێمــە تەنهــا کاری دوریــن و ئامــادە
کردنی دەکەین ،تیمێکی دیکەمان هەیە
دابەشی دەکات».
بەمۆ-ش ئامــاژهى بهوهكرد تیمهكانیان

ئامانجمان ه
خزمەتێکی
ناوچەکەمان بکەین

بەشداریکردنی ئەو
تیمە کچ ه بەرز
دەنرخێنین

كهرهســتهكان بــ ه زۆربــهى ناوچهكهدا
دابهش دهكهن.
رێكخــراوى هــاوكارى ئهڵمانــى ،كــ ه
ئهنجامــدهرى پرۆژهكهیــه ،بــاس
لهوهدهكات كارهكهیان تاڕادهیهكى باش
جێگهى گرتوه.
ســلێمان ئەنــوەر ،سەرپەرشــتیاری
پرۆژەکانی رێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی
لــە گەرمیــان ،بــۆ (نەوژیــن) وتــی:
«رێکخــراوی هــاوکاری سەرپەرشــتی
پــرۆژەی دروســتکردنی دەمامــک و
پێداویستیەکانی تری خۆپارێزی دەکات
لــە ناحیەی رزگاری ،بە تیمێکی کچانی
خۆبەخــش ك ه لــە نێوان  ٧بــۆ  ١٠كچ

دەبن».
باســی لەوەشــکرد :ئامانجمــان ئەوەیە
کــە خزمەتیکــی ناوچەکــە بکەیــن و
هاوکارێکی باشــبین بۆ ئەو هێزانەی کە
لە سەر شــەقامەکانن ،ههروهها بۆ ئەو
بەڕێوبەرایەتیانــەی کــە بــە بەردەوامی
لە کاردان بۆ روبەڕوبونەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنا.
ســەبارەت بــە رۆڵــی کچــان و
بەشداریکردنیان لهو پرۆژهیه( ،سلێمان
ئەنوەر) وتی« :بەشداریکردنی ئەو تیمە
و کچان بە گشــتی بەرز دەنرخێنین کە
بە بەردەوامی لەگەڵمانن بۆ هەر کارێک
کە بمانەوێت ئەنجامی بدەین».

تابلۆی شێوهكار :گواڵڵ ه حهمید

گهرمیان بهسهر كۆرۆنادا سهركهوت

